
 

 

 

VACATURE 
MEDEWERKER TUSSENSCHOOLSE 

OPVANG 

15 UUR PER WEEK – VERDEELD OVER 5 DAGEN  
 PER FEBRUARI 2023 

DE TAKEN 

• Verzorgen van de opvang  
 Activiteiten 
 Begeleiding 
 Toezicht en veiligheid 

 
• Contactpersoon 

 Visitekaartje van de 
organisatie 

 Contact met leerkrachten 
en collega’s 
 

• Kwaliteit 
 Dienstverlening evalueren 

en bijsturen 
 Volgen van relevante 

trainingen en workshops 
 

COMPETENTIES 

 Hart voor kinderen 
 Relevant diploma 
 Correct Nederlands 

sprekend 
 Betrouwbaar 
 Respectvol en 

rechtvaardig 
 Representatief 

 

SOLLICITEREN? 

Tik jij alle boxen aan en word je 
enthousiast van deze vacature? 
Solliciteren kan door jouw motivatie 
en CV te mailen.  
Dit kan tot 20 februari 2023. 
 
E-MAIL: 
jeugdwerk@donboscorijswijk.nl 
 
WEBSITE: 
https://www.donboscorijswijk.nl 
 

 

PROFIEL 

Heb jij hart voor kinderen? Wil jij graag bijdragen aan een fijne 
lunchpauze voor een grote groep kinderen met veel energie? 
Ben jij geduldig, fijn in de omgang en beschikbaar tussen 10:30 en 
13:30uur? Heb je daarnaast een scala aan toffe activiteiten 
achter de hand en ben jij actief, sportief en energiek met genoeg 
ideeën om elke pauze een andere activiteit aan te bieden? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Naast de leukste, groenste en meest dynamische werkplek van 
Rijswijk en omstreken bieden we een salaris conform CAO Sociaal 
Welzijn. Dit is €1943 bruto op basis van een fulltime dienstverband. 
We werken in een gezellig team met informele sfeer en bieden 
workshops, teambuilding en behoorlijk lekkere koffie.  
 
Wij bieden TSO op twee locaties in Rijswijk. Naar aanleiding van 
jouw profiel wordt bepaald welke locatie jouw werk zal 
plaatsvinden. 

COMPETENTIES 

Hart voor kinderen 
Het allerbelangrijkste is jouw omgang met kinderen. We geven de 
voorkeur aan iemand met een relevant diploma in sociaal werk of 
pedagogiek. Maar een CV vol ervaring voldoet ook. Basiskennis 
van de Engelse taal is een pré.  
 
Betrouwbaar 
Het is belangrijk dat wij op je kunnen rekenen, daarom hechten 
we grote waarde aan betrouwbaarheid. De kinderen hebben 
een vast gezicht nodig, dus ben jij minimaal 3 vaste dagen 
beschikbaar. 
 
Sociale vaardigheden 
Ieder kind is uniek. We zoeken iemand die zich de werkwijze van 
Don Bosco eigen kan maken en goed kan omgaan met alle 
leeftijden. Je bent respectvol, rechtvaardig, representatief en ziet 
elke dag als een nieuwe kans. 


